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CHEGA DE MOT´s

Câmara dos Deputados acata denúncia do Sintect-GO
e terceirização está sob investigação do TCU e MPT
C omo todos

sabem, a
terceiriza-

ção de mão de obra
é um mal que tem se
alojado nos Correi-
os. Mas tem sido
combatida pelo Sin-
tect-GO, que está
de olho na ilegali-
dade por trás dessa
prática. Para come-
çar é prejuízo para
os próprios terceiri-
zados, que rara-
mente têm seus di-
reitos trabalhistas
respeitados pelos
intermediários e ficam sem
receber benefícios e até mes-
mo salários.

Em segundo lugar, é um
caminho fácil para a malver-
sação do dinheiro público, o
que tem sido denunciado pelo
Sindicato aos órgãos respon-
sáveis por investigar. Por últi-
mo, a terceirização retira de
modo rasteiro um direito de
quem paga sua inscrição, pre-
para-se, presta o concurso e é
aprovado: o de ser convocado.

É possível ainda fazer uma
avaliação aprofundada de

como a terceirização leva à
queda na qualidade dos ser-
viços prestados à sociedade e
de como tem servido ao obje-
tivo final da alta cúpula dos
Correios, que é a privatização.

Pulso forte
Encabeçar a luta pelo res-

peito ao dinheiro público e
aos nossos postos de trabalho
é papel de quem existe para
atuar na defesa dos trabalha-
dores. Portanto, o Sintect-GO
assumiu seu papel, está em-
penhado e, em sua mais re-

cente conquista, conse-
guiu que o Tribunal de
Contas da União (TCU)
e o Ministério Público
do Trabalho (MPT) fos-
sem acionados pela Câ-
mara de Deputados, em
Brasília, para apurar
possíveis irregularida-
des no uso dos recursos
da União para contrata-
ção de mão de obra tem-
porária na Administra-
ção Central e nas Regio-
nais da ECT.

O encaminhamento
da denúncia ao TCU e

ao MPT é resultado da repre-
sentação feita pelo Sintect-
GO na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle.
O relator, deputado Vander-
lei Macris (PSDB/SP), defen-
deu o acolhimento da repre-
sentação, com encaminha-
mento ao TCU para apura-
ção e acatou a proposta do
deputado Carlos Magno, que
sugeriu acrescentar o enca-
minhamento dos documen-
tos que compõem a Repre-
sentação ao MPT, órgãos que,
conforme destacam os parla-
mentares, têm como compe-

tência avaliar as contrata-
ções de mão de obra tempo-
rária pelos órgãos públicos.

Assim, a Câmara encami-
nhou a Representação feita
pelo Sintect-GO tanto para o
TCU quanto para o MPT, nes-
te caso, da 10º Região. Já cor-
re neste MPT representação
feita pelo Sintect-GO relacio-
nada à terceirização na Dire-
toria Regional dos Correios
de Minas Geras. À época ha-
via contratação de MOT´s
enquanto os aprovados no
último concurso aguarda-
vam ser chamados.

Ao final das investigações
acerca das denúncias de irre-
gularidades na contratação
de mão de obra nos Correi-
os, o TCU e o MPT devem in-
formar à Câmara de Deputa-
dos, o resultado apurado.
Curiosamente, um dia após
a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle apro-
var o encaminhamento a es-
tes órgãos, a ECT resolveu se
mexer rapidamente e convo-
cou 19 mil candidatos apro-

Objetivo atingido: ECT convoca concursados
vados no concurso público de
2011 para a Avaliação da Ca-
pacidade Física Laboral
(ACFL).

Por hora, serão convoca-
dos candidatos na Bahia, Dis-
trito Federal, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catari-
na e São Paulo. Em março,
haverá novas convocações.
No caso de Goiás, o pessoal
que estava no cadastro de
reserva já foi convocado, gra-

ças à ação contundente do
Sintect-GO, que acionou a
Justiça neste caso.

Segundo a Empresa, até
dezembro, os novos trabalha-
dores estarão em atividade,
após passarem pelas fases de
exame admissional, contrata-
ção e treinamento.

Nos Estados em que o dé-
ficit persistir – ou seja, a maio-
ria – a ECT deverá realizar
novo concurso em 2013. É a
promessa. Vamos cobrar!

Sindicato e Cerest juntos pela Saúde do Trabalhador

MOT´s na atividade de carteiro

Representantes do Sindicato em reunião no Cerest

No dia 12 de novem-
bro, o Sintect-GO
deu um importante

passo na questão da saúde
do trabalhador. Reunidos no
Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador (Ce-
rest), os representantes do
sindicato e sua assessoria
jurídica expuseram a reali-
dade das condições de traba-
lho e os vários casos de do-
enças ocupacionais na ECT.

O secretário da Saúde do
Trabalhador, Edimar Ferrei-

ra, relatou a dificuldade dos
médicos da rede conveniada
da ECT em reconhecer o tra-
balho realizado nos Correi-
os como agente causador
das doenças e, por conse-
quência, atestar a Comuni-
cação de Acidente de Traba-
lho (CAT).

Edimar também destacou
alguns dos inúmeros casos
de afastamento, reabilitação
e aposentadoria por invali-
dez  que têm ocorrido na Re-
gional nos últimos anos.

Diante dessa realidade,
uma das ações tomadas
pelo Sintect-GO foi procu-
rar auxílio do Cerest, que é
um órgão vinculado ao Sis-
tema Único de Saúde
(SUS), independente e im-
parcial. Espera-se, com este
apoio, que os trabalhadores
dos Correios em Goiás te-
nham, definitivamente, o
reconhecimento das doen-
ças como moléstias ocupaci-
onais, nas situações cabí-
veis.



2

E
c

e
ti

s
ta

 n
a

 L
u

ta
 •

 N
ov

em
br

o 
de

 2
01

2

1ºDesvalorização do trabalhador

Correios defendem modernização,
mas abandonam trabalhadores
no meio do caminho

Os Correios já foram considerados pela sociedade brasileira a estatal de
maior confiança e credibilidade. Já foi. Hoje, a ECT é alvo de reclamações
constantes relacionadas à baixa qualidade dos serviços prestados. Mas
como uma instituição tradicional, do porte da ECT e prestes a completar

350 anos, vivencia esta triste realidade?

Indiferente ao que acontece no “chão da fábrica”, o presidente dos Correios, Wagner
Pinheiro, chegou a afirmar, em recente entrevista, que está “promovendo uma série de
ações de modernização e fortalecimento dos Correios”. Só não sabemos onde... Em que
Empresa. Porque a realidade da ECT é bem diferente das palavras bonitas de seu presi-
dente.

Os motivos que prejudicam a imagem da ECT são muitos e aqui propomos uma ava-
liação de alguns dos problemas que levam, dia após dia, o nome dos Correios para a lama.

Não é possível falar em modernização sem levar em con-
sideração a valorização dos trabalhadores, maior patrimô-
nio da Empresa. No entanto, os Correios caminham na con-
tramão dessa verdade.

A lista de problemas que afligem os trabalhadores é ex-
tensa, a começar pelas precárias condições de trabalho. Falta
de tudo nos Correios, desde uniformes, protetor, equipamen-
tos de informática, suprimentos... E mais: o que tem está su-
cateado, são bicicletas e motos sem a devida manutenção,
que colocam em risco o bem-estar físico dos trabalhadores,
além de equipamentos obsoletos que atrasam as atividades
dos ecetistas e o atendimento aos clientes. Nas Agências de
Banco Postal, mais um agravante: a falta de segurança.

Outro fator é a cobrança excessiva de metas exageradas
que, aliadas ao déficit de pessoal, gera sobrecargas nos tra-
balhadores em atividade. O resultado são as doenças ocupa-
cionais, que respondem pelo alto índice de absenteísmo (afas-
tamento do trabalho) dentro dos Correios.

Podem ser afastamentos temporários, por licença médi-
ca, ou mesmo aposentadorias por invalidez que acontecem
cada vez mais cedo. Muitos trabalhadores também se veem
obrigados a ser
reabilitados, per-
dendo seus antigos
postos de trabalho.

Somado a todo
esse verdadeiro cal-
vário, os trabalha-
dores ainda são mal
remunerados, pois
a ECT não tem uma
política salarial de-
cente nem Plano de
Carreira.

Resultado é a decadência da credibilidade
da ECT frente à sociedade brasileira

2ºTerceirizações

A ECT precisa realizar concurso pú-
blico com vagas suficientes para suprir
o déficit de pessoal. Porém, não é o que
tem sido feito. O presidente se vangloria
de ter contratado 10 mil trabalhadores
em 2011 e promete contratar 9 mil em
2013. Muito pouco diante do déficit atu-
al de 30 mil profissionais, que cresce dia
após dia.

Ao invés de contratar, a Empresa ter-
ceiriza mão de obra, inclusive de sua ati-
vidade-fim, prática ilegal, que tem sido de-
nunciada e combatida pelo Sintect-GO,
com apoio do Ministério Público.

Nessas terceirizações há geralmente
malversação do dinheiro público. É o caso
de contratos feitos pela DR/GO de 2008 a
2011, na gestão do antigo DR, que estão
sob investigação na Justiça. Suspeita-se
de envolvimento de políticos, que garan-

tiriam nomeações na Empresa e, assim, seri-
am beneficiados financeiramente.

O ex-DR/GO deixou a Regional sem reali-
zar o concurso, colaborando para a política
de implantação da terceirização nos Correi-
os. Já na nova gestão da DR/GO, depois de
realizar um concurso com número de vagas
inferior à necessidade, a Empresa fez nova
atrocidade: continuou a contratar MOT´s e
não chamou quem estava no cadastro de re-
serva. O Sintect-GO entrou na briga e garan-
tiu a convocação dos concursados.

Fato é que a luta pela moralidade nos Cor-
reios não chegou ao fim. A ECT continua lan-
çando mão de MOT´s, que só trazem prejuí-
zos para quem é concursado e ainda abrem
caminho para desvio de dinheiro público.

3º
Gestores

despreparados

Outro problema grave em todo país são os gestores despreparados.
Em Goiás a situação não é diferente. Desde que o novo Diretor assu-
miu, o Sintect-GO solicita soluções para casos de chefes que perse-
guem o trabalhador. Alguns casos foram solucionados. Outros conti-
nuam e até pioraram. No CTCE, por exemplo, tem gerente que ao se
reunir com os OTT´s dão até soco na mesa e coordenador que os trata
por “peões”, como se ali fosse sua fazenda.

Em alguns CDDs, a situação é semelhante. Temos até o absurdo
de chefia que encaminhou um trabalhador para o psicólogo após ele
retornar de sua primeira greve. Será que este tipo de postura é que
fez a Regional despencar no ranking do Índice de Desempenho

Operacional? Será que esses chefes e o DR não entendem que a “ferro e fogo” a coisa
não anda? Enquanto o trabalhador não for tratado com respeito e dignidade, e enquan-
to o DR não perceber que o Sindicato está com a razão e fazer mudanças, ou seja, afastar
gestores que não têm a menor condição de lidar com gente, a situação só tende a piorar.
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ECT faz pouco caso da
saúde do trabalhador
Como se não bastasse

sujeitar seus traba-
lhadores ao pior salá-

rio pago por uma estatal bra-
sileira, a ECT ainda compro-
mete o que há de mais valio-
so: a saúde dos 125 mil ece-
tistas, pais e mães de famíli-
as que, diariamente, se empe-
nham pelo crescimento dos
Correios.

De olho nos lucros, a Em-
presa não oferece condições
dignas de trabalho nem re-
solve problemas crônicos
como o déficit de pessoal, a
sobrecarga, a falta de equipa-
mentos adequados às ativi-
dades e até de suprimentos
básicos. Simplesmente exige
produtividade ao custo da
saúde do seus empregados.

Uma Empresa que tanto
defende a modernização, que
diz estar de olho no futuro,
não deveria submeter seus
profissionais a condições tão
perversas de trabalho e só
comparáveis aos tempos re-
motos da escravidão. Mas sub-
mete, e exige produtividade
acima das capacidades huma-
nas, fazendo uso de todo tipo
de pressão psicológica, outra
afronta ao bem-estar e à saú-
de mental de qualquer um.

Meta Padrão e LER
Em todas as funções, os

ecetistas estão submetidos a
péssimas condições que tor-
nam tortuosas a realização
de suas atividades e prejudi-
cam sua saúde. Mas há casos
emblemáticos, como dos car-
teiros, OTT´s e atendentes co-
merciais.

Os carteiros, símbolo da
Empresa, são obrigados a
cumprir a “Meta Padrão da
ECT” e, portanto, são expos-
tos a movimentos com esfor-
ços repetitivos nas três pri-
meiras horas diárias de ati-
vidade. Por obrigação, eles de-
vem triar 1.917 objetos por
hora, em seguida, na segun-
da hora, separar 1.772 por lo-
gradouro, e nos 60 minutos se-
guintes, fazer ordenamento de
824 objetos. Nessas ativida-
des, é realizado o movimento
de ‘pinçar com as mãos’, cuja
repetição (exagerada e de-
monstrada nos números)
pode gerar lesão por esforço
repetitivo (LER).

Depois os carteiros se-
guem para a rua, com bolsas
pesadas, sob um sol escaldan-
te, muitas vezes sem protetor
solar (quase sempre em falta
nas unidades), usando um

CARGA PESADA
sobrecarga déficit de pessoal

assaltos

metas inatingíveis

doenças ocupacionais

aposentadoria por invalidez

estresse    depressão

lesões por esforços repetitivos assédio moral

e o salário ó!

Trabalhador, respeite
seus limites e viva melhor

sapato inadequado, o que
pode resultar na fascite plan-
tar (calo no pé).

Estão submetidos, pelo
carregamento de peso e pelos
movimentos repetitivos, ao
aparecimento de hérnias cer-
vical e lombar, bursite, lesões
no joelho, ombro e cotovelo.
Problemas de saúde também
corriqueiros entre OTT´s e
atendentes comerciais.

Junto às exigências físicas,
vem o agravante da pressão
psicológica que todos sofrem
para atingir metas exagera-
das, suprir a falta de pessoal e
se livrar dos assédios morais,
armas usadas por chefias des-
preparadas. Os resultados
são os casos de estresse, de-
pressão, ansiedade, esgota-
mento profissional, que igual-
mente levam ao afastamento.

O cenário que se desenha
nos Correios, do ponto de vis-
ta da influência sobre a saú-
de do ecetista, é extremamen-
te preocupante. Afinal, além de
ser problema econômico para
a ECT, o absenteísmo é a pon-
ta de uma questão grave, que
tem colocado em risco o bem-
estar físico e mental de milha-
res de pessoas, com impacto
direto em suas famílias.

Desde 2010, a Previdência Social considera as ativi-
dades dos Correios como de risco 3, o grau máximo. Antes,
era risco 2, médio. Esse risco determina a alíquota do
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), que a ECT deve
pagar sobre o valor do benefício recebido pelo traba-
lhador afastado por doenças ocupacionais.

Posições forçadas, gestos repetitivos, condições
difíceis e ritmo penoso de trabalho são algumas das
razões que têm levado os ecetistas a se ausentarem
com doenças ocupacionais. E uma das partes do cor-
po que mais sofre é a coluna.

Não há números específicos sobre a situação nos
Correios, mas no geral, as doenças de coluna corres-
pondem a cerca de 30 mil casos de aposentadoria para
cada grupo de 100 mil beneficiários da Previdência
Social. Portanto, é importante que tanto a Empresa
quanto o próprio trabalhador se atente para os cuida-
dos com o seu corpo.

Alterações simples
Além de solucionar o problema do déficit e rever

urgentemente suas metas, a ECT precisa tomar ações
simples que farão grande diferença no bem-estar dos
trabalhadores, como oferecer treinamentos sobre como
carregar pesos corretamente; promover a ginástica
laboral; reformular o layout de unidades do Banco
Postal, para que os mobiliários sejam adequados e
adaptáveis à estrutura dos empregados; e oferecer des-
canso de pé para quem trabalha muito tempo senta-
do, como é o caso dos atendentes comerciais.

O trabalhador também deve estar atento à saúde.
Confira no box acima algumas atitudes simples que
podem fazer grande diferença. Uma das principais
orientações é evitar fazer horas extras em demasia.
Afinal, todo mundo precisa de descanso, e o excesso
de trabalho causa ansiedade e fadiga, além de outros
prejuízos à sua saúde que o dinheiro não paga.

• Sente-se adequadamen-
te, mantenha a coluna ereta;

• Não use a coluna como
alavanca para levantar peso.
Ao baixar para erguer algo,
dobre os joelhos;

• Faça alongamentos de
hora em hora;

• Não fique muito tempo
sentado nem muito tempo
em pé, faça pausas de hora
em hora;

• Ajuste o monitor ao seu
campo de visão;

•  Evite ficar ansioso com
o volume de trabalho, faça
sua parte;

• Não faça horas extras
em demasia, reserve um tem-
po para o descanso com fa-
miliares e amigos.

Pequenas
mudanças,
grandes
resultados
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UNIDADE NOME
AC Bairro Popular/Rio Verde Eder dos Santos Machado
AC Caldas Novas Mariney Matias da Silva
AC Catalão Alex Tristão de Santana

Vanderlei Pereira
AC Central de Goiânia Ivoneire Christina Vieira Garcez

Solom Sílvio Garcez de Mendonça
AC Ceres Bruno da Silva
AC Esmeralda Carlos Antunes Lopes Coelho
AC Goiás Lourena Virgínia Souza de Jesus Ribeiro
AC Mineiros Wilton Rodrigues Martins
AC Nova Suíça Nilson Roberto Pereira Junior
AC Paranaíba Shopping/Itumbiara Fabrício Freitas Ferro
AC Rio Verde Marli Gomes da Silva
AC Santa Helena de Goiás Atilla Divino Rezende da Silva
CDD Aeroviário Jodacy Santana de Sousa

Rodrigo Regis Coelho
CDD Aparecida de Goiânia Armando Moura dos Santos

Emanoel Alves da Silveira
João Monteiro da Silva

CDD Bandeiras Derick de Souza Oliveira
Dilairicardo Nogueira Machado
José Martins de Assunção
Leonardo Vieira Furtado
Wesley Alves de Sousa

CDD Catalão Francisco das Chagas Marcelino Junior
Selso Ribeiro da Silva Junior

CDD Goiânia Fábio Naves de Oliveira
Sheline Canedo Rosa

CDD Guanabara Irion Pereira de Melo
Marcelo Mendes Maciel

CDD Itumbiara Gilson da Rocha Procópio
Marcio Bento de Oliveira
Wesley dos Santos Cardozo

CDD Juscelino Kubitschek Fernando Lopes de Santana
Maurinandes Silva Borges
Rogério Caldeira da Silva
Weberson Rodrigues Andrade

CDD Jardim América Aparecida Cassiano Borges Xavier
Aziel Batista de Melo
Giuliano Jesus Meira da Silva
Luiz Rogério Araújo Silva

CDD Jataí Alan Michel de Souza
Cleber Ribeiro da Silva
Paulo Cândido Marinas
Suely Silva Sousa Naves

CDD Liberdade José Sevilha Neto
Rudson Silva de Carvalho

CDD Marechal Rondon Luciano Justo Junior
Renato Cândido dos Passos

CDD Novo Mundo Heberton Augusto Ferreira de Souza
CDD Oeste Marista Adailton de Azevedo Rodrigues

Fábia Siqueira Souza Barreto
Jadiel Teófilo Martins de Sá

CDD Padre Pelágio Divino José Alves
José Eustáquio Teixeira Junior

CDD Pedro Ludovico Gleisilmara de Arruda da Silva
Paulo Silva Moreira
Rodrigo Velozo do Nascimento
Solimar Augusto da S. Campos

Sintect-GO realiza V Cortect

CDD Rio Verde Anderson Henrique Correa Guimarães
José Marcos Farias
Leandro Lopes da Silva

CDD Vila Brasília Renato Lima Santana
Roniwdson Severino Tavares

CDD Vila Coimbra Carlos Alberto da Cruz Freire
Joseneide Ribeiro de Moraes

CDD Vila Nova Jairo Leonardo Ribeiro dos Santos
CEE Goiânia Hugo Meira Boaretti

José Elias Guerra de Souza
Rogério Meira Boaretti

CTCE José Antônio Delfino de Souza
CTCE Turno I Luiz Roberto Borges

Iranice Luisa Caldeira de Moura
CTCE Turno II Antônio Marcos de Lacerda

Fernando R. de Barros Araújo
João Mariano de Melo
Paulo César Martins
Ranyer K. Freitas Mendes Mariano
Reginaldo dos Santos Veiga

CTCE Turno III Jaonan Vargas e Aragão
Jorge Luís da Rocha Matos
Orlando Divino Martins

CTO Goiânia Abgair José Nunes
GEFIN Laerte Pinto Alvim
GERAD Maria Argentina Pereira Silva
GEREC Washington Ferreira Chagas
GEREN Adão Francisco de Almeida
GERAE Maria Deusa Clementino Borges
UD Senador Canedo Minervino Gonçalves Leite

Jadson Nascimento De Lima
UD Uruaçu Marcos Alves da Silva
UD Vera Cruz Marialva de Jesus

UNIDADE NOME
AC Central Edmar de oliveira

Edson batista da silva
Vanderléia Borges de oliveira

CDD Aparecida de Goiânia Carlito Cabral Fernandes
Deusivan Martins de Sousa
Horacino Pereira Dos Santos
Vancarlos Oliveira Moura
Nicollas E. A. Andrade

CDD Bandeiras Vagner dos Santos Mota
CDD Guanabara Eyber Domingos Alves

Lindomar Tavares dos Santos
Maria Aparecida Ribeiro de Moura
Maria Lúcia Rezende

CDD Jardim América Alex Amaral Mendes
Arthur Hangell Machado
Célia Regina da silva
Fernando Chaves Nogueira
Francisca Ferreira Lima Neto
João Alberto Rodrigues Mota
Jorge Silva Santos
Sandra Carvalho da Silva

CDD Liberdade Alinne Gonçalves Rego Lacerda
Augusto Ramos Rolão

CDD Oeste Marista João Gomes dos Santos
CDD Pedro Ludovico Érica Helem Ferreira de Araújo Alves

Fábio Luciano Frade Barra

DELEGADOS ELEITOS

OBSERVADORES

A organização do V Cortect está a todo vapor. Aproveitamos para publicar abaixo a lista
dos participantes. O Congresso será realizado dias 8 e 9 de dezembro, no Centro de
Convenções da Pousada Serras de Goyaz (ao lado do Goiânia Shopping), a partir das 9h, com
as participações dos delegados natos (Diretoria Colegiada e todos os delegados sindicais),
delegados eleitos e aclamados, observadores e convidados.

DELEGADOS ELEITOS
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Trabalhadores negros
são menos de 8% do
efetivo dos Correios

CONSCIÊNCIA NEGRA

OBrasil comemora em
20 de novembro o
Dia da Consciência

Negra. Já se passaram 124
anos do fim da escravidão e
da promulgação da Lei Áu-
rea, mas ainda vivemos com
a discriminação e o precon-
ceito de raças. A data não é
importante apenas para lem-
brarmos um dos símbolos
dessa resistência, Zumbi dos
Palmares, mas para reacen-
der debate sobre o papel do
negro na sociedade, criar a
consciência da negritude e
intensificar a luta contra o ra-
cismo e as desigualdades.

Apesar de alguns avan-
ços, ainda persistem no mer-
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Em assembleias reali-
zadas dias 24 e 25 de ou-
tubro, em Goiânia, Urua-
çu e Jataí, foram eleitos
os representantes de Goi-
ás para o XV Encontro
Nacional da Questão Ra-
cial da Fentect.

O evento será realiza-
do entre os dias 12 e 15

Delegados
Adailton Rodrigues de Azevedo (CDD Oeste Marista)
Urbano José Nunes (CTCE)
Ricardo Alexandro do Nascimento (CTCE)
Adimilson Alves do Carmo (CDD Jataí)
Antônia Monteiro da Silva Mendes (AC Uruaçu)

Suplentes
Solom Silvio Garcez de Mendonça (AC Central)
João Ferreira de Jesus (CTCE)
José Rilan de Sales Leôncio (CDD Pedro Ludovico)
Paulo Cândido Marinas (CDD Jataí)
Vencionário Veiga Rodrigues (AC Uruaçu)

Observador e seu suplente
Manoel Edelson Santana da Silva (CDD Oeste Marista)
Ueber Ribeiro Barboza (CDD Aparecida de Goiânia)

de dezembro, em Salva-
dor, na Bahia. Na oportu-
nidade será homenagea-
do Veridiano Farias, per-
sonalidade que se desta-
cou no combate à intole-
rância e que foi o primei-
ro médico negro formado
pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.

cado de trabalho ações simi-
lares à  escravidão. Sejam pe-
las péssimas condições de tra-
balho, por maus tratos ou as-
sédio, muitas empresas ainda
tratam seus trabalhadores
como objeto de trabalho, sem
respeitar os direitos dura-
mente conquistados ao longo
dos anos.

Nos Correios, a situação
não é diferente. Estatal que
menos valoriza seus trabalha-
dores, a empresa ainda enga-
tinha na defesa da luta racial.
Dos 116 mil ecetistas, apenas
8%, aproximadamente 10 mil,
se consideram negros, distri-
buídos em todas as funções
da empresa. Os dados apre-

sentados pela empresa ainda
revelam que o estado de Ro-
raima possui o menor índice
de funcionários negros, com
apenas 1,4% do total de tra-
balhadores, contrapondo-se à
Bahia, que conta com 17% de
negros em seu efetivo. (Fonte:
Fentect)

Sintect-GO participará
do XV Encontro Nacional
da Questão Racial

Representantes de Goiás

Sintect-GO garante porta com
detector para todas Agências
D ia 23 de no-

vembro, re-
presentantes

do Sintect-GO partici-
param de audiência na
8ª Vara do Trabalho de
Goiânia, com represen-
tantes da ECT, para
aprovar o cronograma
de instalação de portas
com detector de metal
(PDM) e concluir a
questão da segurança
nas Agências de Banco Postal.

Está definido que até o fi-
nal de 2014, todas as Agênci-
as de Goiás deverão contar
com a PDM. Até o momento,
50 unidades já receberam o
dispositivo. Tudo isso é re-
sultado da ação contudente
do Sintect-GO, que ingressou
em 2009 com Ação Civil Pú-
blica exigindo que os Correi-
os oferecessem mais segu-
rança aos ecetistas goianos.

A tramitação da Ação foi
acompanhada de perto pela
assessoria jurídica do Sin-
tect-GO que, junto à Direto-
ria Colegiada, não mediu es-
forços e conquistou, além da
porta, a contratação de vigi-
lância armada, que hoje já é

“Parabéns a todos os
negros e negras que
continuam lutando

para consolidar sua
emancipação política

e social”
Wesley F. Martins

Secretário da Questão Racial
Sintect-GO

agências devem receber
a PDM. E, segundo da-
dos da ECT, com o que
já foi instalado até o mo-
mento e a colocação dos
vigilantes, o número de
assaltos sofreu uma re-
dução de 80% em rela-
ção ao ano passado.

Nova audiência está
agendada para 2013, para
a ECT prestar contas do
cumprimento do acordo.

Confira no site todas as uni-
dades que possuem vigilante ar-
mado e o cronograma de instala-
ção das portas.

Progressão no PCCS 1995
O Sintect-GO conquistou importante vitória no Tribu-

nal Superior do Trabalho dia 14 de novembro. A 7ª Tur-
ma manteve a decisão do TRT/GO, que condenou a ECT
ao pagamento das progressões por antiguidade e mérito
do PCCS 1995.  Recordando... Como há divergências na ne-
gociação entre trabalhadores e a Empresa no PCCS 2008,
o Sintect-GO propôs ação para suspender ao prazo limite
para apresentação do termo de não aceite ao plano de 2008
e foi o único Estado a conquistar esta suspensão.

Portanto, somente o trabalhador de Goiás pode ainda
enviar para a Gerec, em duas vias, o termo de não aceite.
Considerando a vitória alcançada na 7ª Turma, quem ficar
no PCCS de 1995 terá vantagens na progressão por anti-
guidade e mérito, garantida pela Justiça do Trabalho.

uma realidade em Goiás e
que também foi uma vitória
inédita no Brasil.

Até o fim deste ano, 85
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DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS - JANEIRO A JUNHO DE 2012

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA  ECT E SIMILARES DE GO – CNPJ: 25.066.91 1/0001-42

I- ORIGEM DOS RECURSOS: JANEIRO FEVEREIRO  MARÇO ABRIL  MAIO  JUNHO

A- RECEITAS:

Saldo Disponível em: (Caixa e Banco C/C Poupança: início de cada mês)  55.565,42  52.654,63  18.909,39  24.721,56  246.308,79  146.776,95

A.1- Receitas de Mensalidade dos Sindicalizados  43.130,17  -  42.783,41  43.516,85  43.579,53  44.038,61

A.2- Receitas com Imposto Sindical  -  -  -  223.202,13  -  -

A.3- Receitas com Contribuições (Aposentados, Afastados, Demitidos)  799,60  1.061,40  382,76  576,90  500,94  933,44

A.4- Receitas com Aplicações em Poupança  168,28  78,01  70,78  79,76  42,58  1.683,00

TOTAL DA ORIGEM DO RECURSOS  44.098,05  1.139,41  43.236,95  267.375,64  44.123,05  46.655,05

TOTAL ORIGEM DOS RECURSOS + SALDO DISPONIVEL  99.663,47  53.794,04  62.146,34  292.097,20  290.431,84  193.432,00

II- APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO FEVEREIRO  MARÇO ABRIL  MAIO  JUNHO

B- DESPESAS:

B.01-  Despesas com Salários/Férias/Vale Transportes/Adiantamentos/13º salários  4.169,24  4.166,40  5.288,70  4.178,70  4.216,70  4.805,30

B.02- Despesas com Encargos Sociais (INSS, FGTS, Pis)  1.327,83  1.439,69  1.483,56  2.559,94  1.483,46  1.483,46

B.03- Despesas com Assessoria Jurídica  8.870,00  8.870,00  8.870,00  8.870,00  8.870,00  8.870,00

B.04- Despesas com Serviços Profissionais Assessoria Contábil/Jornalismo  2.017,50  2.783,00  2.783,00  2.783,00  2.783,00  2.783,00

B.05- Despesas com Liberações Diretores/Delegados/Cons.Fiscal/Dilatações  2.556,44  2.154,92  614,45  1.409,17  4.125,73  3.307,45

B.06- Despesas com Adicionais não pagos pela ECT - para Diretores  -  1.023,54  707,14  1.023,54  1.023,54  1.023,54

B.07- Despesas com Viagens Interiores (Visitas Locais de Trabalho/DF)  382,02  214,70  40,00  1.834,06  -  27,76

B.08- Despesas com Material de Escritório/Informática  597,85  372,88  363,29  510,80  367,50  565,84

B.09- Despesas com Material de Limpeza/Higiene/Cozinha  433,12  -  162,74  481,70  119,74  512,47

B.10- Despesas com Energia Elétrica  273,44  172,08  132,87  231,29  241,86  238,73

B.11- Despesas com Água/Esgoto  82,07  56,91  73,68  82,07  109,54  70,51

B.12- Despesas com Telecomunicações  2.805,56  2.892,36  2.512,48  2.485,70  3.806,45  3.111,62

B.13- Despesas com Combustível  2.251,86  2.516,01  3.630,88  2.078,27  2.736,70  2.713,25

B.14- Despesas com Veículos: (Manutenção, Estac., Lavajato, Licenciamentos)  1.222,45  1.892,78  1.993,79  2.312,44  564,58  1.067,00

B.15- Despesas com Seguro dos Veículos e Moto  -  -  -  -  -  1.727,78

B.16- Despesas com Custas Judiciais/Extratos/Autenticações/Cópias  116,52  1.174,53  89,50  122,65  116,72  547,59

B.17- Despesas com Manutenção e Reforma da Sede  -  240,00  50,00  160,00  1.640,00  135,99

B.18- Despesas com Manutenção Máquinas e Equipamentos/Móveis  -  -  70,00  90,00  90,00  340,00

B.19- Despesas com Refeições/Lanches  2.513,86  1.383,30  1.386,24  1.520,05  1.571,00  1.685,80

B.20- Despesas com Manutenção - Locação de Copiadora  250,00  250,00  250,00  269,50  250,00  264,25

B.21- Despesas com Assinatura de Jornal/Revistas/Livros Jurídicos  502,83  740,33  340,83  -  -  -

B.22- Despesas com Postagens (Cartas, Sedex, Jornais)  30,96  36,10  481,90  838,60  41,70  -

B.23- Despesas com Segurança/Alarme da Sede  181,65  181,02  181,02  181,02  198,00  198,00

B.24- Despesas com Reformulação Site Internet/Provedor/ Programa Antivírus  431,50  194,00  -  149,00  1.549,00  49,00

B.25- Despesas com Devolução de Imposto Sindical - Desconto indevido  60,00  -  -  70,00  -  24,39

B.26- Despesas com Repasse de Imposto Sindical SINTECT-TO  -  -  -  -  46.348,82  -

B-27- Despesas com Campanha Salarial(2011):Sonorização/Mobilizações  10.650,00  -  -  -  -  -

B.28- Despesas com Assembléias/Congressos/Manifestações/

           Curso Formação Sindical/Encontro de Mulheres/Questão Racial  915,42  797,58  1.709,68  1.633,60  52.533,18  29.192,43

B.29- Despesas com Divulgação e Publicidade (Jornais, Boletins, Editais)  2.950,00  -  1.714,40  3.215,00  2.790,00  -

B.30- Despesas com Encargos Financeiros (Tarifa C/C,Taxas Doc/Transf/IOF)  185,84  106,48  80,92  106,94  189,57  311,19

B.31- Despesas com Filiações - CUT NACIONAL  -  -  -  5.360,49  3.572,06  1.786,03

B.32- Despesas com Financiamento dos Veículos  1.230,88  1.226,04  2.413,71  1.230,88  1.226,04  1.226,04

B.33- Despesas com Aquisição de Bens: Móveis e Máquinas e Equipamentos  -  -  -  -  1.090,00  2.425,90

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS  47.008,84  34.884,65  37.424,78  45.788,41  143.654,89  70.494,32

Saldo Disponível em: (Caixa-Bancos C/C e Poupança:Final de cada mês)  52.654,63  18.909,39  24.721,56  246.308,79  146.776,95  122.937,68

Aparecida de Goiânia, 31 de dezembro de 2011

ELIZEU PEREIRA DA SILVA EZIRALDO DOS SANTOS VIEIRA LUCIENE PEREIRA LEMES
SECRETARIO GERAL SECRETARIO DE FINANÇAS CRC 0010.505/GO

CONSELHO FISCAL
JOSÉ RILAN SALES LEÔNCIO ADAILTON DE AZEVEDO RODRIGUES ARNALDO IBSEM DA SILVA OLIVEIRA

SOLOM SILVIO GARCEZ DE MENDONÇA AUGUSTO CESAR COSTA


